
Prosto z Fordonu, Reprezentuje
Skit :
 - Kro : '... podejrzewam że wygląda 
            najnormalniej z nas wszytskich'. 
 - Rgs : Chyba Ty! 
 - Klipo : Najmniej podejrzany... 
 - Rgs : Ne przejmuj się ku**a...
 - Ziomuś : Chyba Ty! 
 - Rgs : Ja wyglądam jak &quot;Dozorca z 
         biziela&quot; a ty się tak przejmujesz.
 - Kro : Dozorca z biziela... 
 - Ziomuś : Dozorca z biziela...
 - Klipo : Hahaha.
 - Kro : Co?! To jest kurwa 
         pseudonim artystyczny...
 - Ziomuś : You're winner. 
 - Klipo : Hahaha.
 - Kro : Dozorca z biziela... 

          Kro :
01. Reprezentant szarych ulic! W dresie nie w koszuli
02. Kto zna kodeks prawa unosi ręce do góry! 
03. Już od małolata wiem z kim sie zadawać 
04. Z frajerem nie gadać ręki nie podawać! (Mu!) 

05. Wbijam na fyrtel znów znam każdy przełaj i skrót
06. Mój każdy brat to luj. W policje: Wbijamy ch*j!
07. Dobrze wytężam słuch. Nie szukam słów
08. Wypadają mi z rękawa w moich żyłach mi płynie tusz. 

09. Jak zawsze Alles Gut Reprezent ulic brud
10. Fordonowski styl, rozp***dol. Poza skalą amplitud! 
11. Mamy susz #Cannabis. Żaden shit. #Smokeweed
12. Potem myślał będę gdzie I kiedy ulotnił się kwit. 

13. Prawie jak w GTA mamy po kilka żyć
14. Podpalamy cały świat i ulatniamy się jak dym. 
15. Otwórz okna! Puść ten syf! PzF! Koniec gry... 
16. Pozamiataliśmy scenę. Prosto z dna na sam szczyt! 

          Refren :
01. Z ulicy dialekt Rzucamy wszystko na szale
02. Ty podaj dalej To flow rozkur*ia skalę 
03. Bloki szare, dla frajera blacha na bajer
04. Ziomus rap radykałem nadal stoję tam gdzie stałem

05. Z ulicy dialekt rzucamy wszystko na szale
06. Ty podaj dalej To flow rozkur*ia skalę 
07. Bloki szare, dla frajera blacha na bajer
08. Kro Rap radykałem nadal stoję tam gdzie stałem! 

  - Stoję tam gdzie stałem! 
  - Nadal stoję tam gdzie stałem!
  - Ja stoję tam gdzie stałem... 

          Ziomuś :
01. Możesz mówić co tam chcesz my i tak znamy prawdę. 
02. Ulica to jest nasz herb jestem jej reprezentantem 
03. Tak czy tak. Wiesz jak jest. Raz na wozie a raz na dnie. 
04. Gajer w kant? Albo dress. Nie masz nic jak nie kradniesz.

05. Rapery wielce z ulicy. Co to nie on?! Zwykły agrest!
06. Jestem pewien że te bity to jedyne co ukradłeś. Błaźnie. 
07.Ty właśnie.. W prawdzie Ci nie powiem co jest ważne. 
08. Kiedyś zaciśnięte pięści dziś nie chce mi się składać wyjaśnień. 



(Nie nie nie) 
09. Nie czas na punche chociaż w kieszeni kastet 
10. Za sobą sztywna ekipa. Opływać w hajsie to target (dzięgi) 
11. Na słupa starter. Tak teraz jak dawniej
12. Tematy tajne przez poufne nie sprawy formalno prawne. 

13. Jest lipa? To Ci pomogę z bajzlem 
14. Jeśli jesteś człowiekiem. Pośród nas to normalne. 
15. Wbij sobie to w pacyne! Tu nie ma przedawnień 
16. Dajesz słowo? To słowo! Wymówki nie ma żadnej. 

         Refren :
01. Z ulicy dialekt Rzucamy wszystko na szale
02. Ty podaj dalej To flow rozkur*ia skalę 
03. Bloki szare, dla frajera blacha na bajer
04. Ziomus rap radykałem nadal stoję tam gdzie stałem

05. Z ulicy dialekt rzucamy wszystko na szale
06. Ty podaj dalej To flow rozkur*ia skalę 
07. Bloki szare, dla frajera blacha na bajer
08. Kro Rap radykałem nadal stoję tam gdzie stałem!
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